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“Reunimos a comunidade dedicada à luta contra o câncer para reduzir a carga
global desta doença, promover a equidade no acesso a recursos e tratamento
e integrar o controle do câncer na agenda de desenvolvimento global”

A carga mundial do câncer : Agora é o momento
Incidência e mortalidade
«É muito provável que, em
algum momento de nossas
vidas, encontremos alguém
que tenha câncer ou que
esteja lutando contra ele.
Isso afeta a todos nós, seja
através de nossos parentes,
amigos ou colegas de
trabalho.»
Cary Adams, Director
Ejecutivo de la Unión
Internacional contra el
Cáncer (UICC)

Novos casos

Mortes

O câncer é um problema crescente de saúde pública:
Fatos importantes
•

O câncer é a segunda principal causa de morte e uma das principais causas de
morbidade no mundo

•

A maioria (65%) das mortes por câncer ocorre em países de baixa e média
renda, mal equipados para lidar com a carga crescente dessa doença

•

Em 2012, houve 4,3 milhões de mortes prematuras por câncer em todo o
mundo, 75% das quais ocorreram em países de baixa e média renda.

•

O número anual de novos casos de câncer deverá aumentar de 14,1 milhões em
2012 para 21,6 milhões em 2030

•

O custo econômico anual total do câncer é estimado em aproximadamente US
$ 1,16 trilhão, representando uma ameaça para os orçamentos e economias de
saúde em todos os níveis de renda, além de constituir uma catástrofe financeira
para indivíduos e famílias.

•

Pessoas com meios limitados e certos grupos populacionais são às vezes mais
expostos do que outros a fatores de risco de câncer, e sofrem com desigualdades
no acesso a exames, diagnóstico precoce e tratamento oportuno e apropriado.
Isso também significa que eles têm um pior prognóstico.
Novos casos
Mortes

UICC e seus membros

Sociedades
contra ©
o câncer

Diferentes tipos de organizações
A maior e mais antiga
organização internacional
contra o câncer, fundada
em 1933
Mais de 1.000
organizações membros de
162 países
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90% dos nossos membros estão
satisfeitos com a sua afiliação à UICC, e
80% acreditam que prestamos um
serviço excelente
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Acesso a organizações de
âmbitos diversos
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Alianças para o sucesso no
controle do câncer
• Relações oficiais com
agências da ONU: OMS,
IARC, IAEA, UNODC e
conselho consultivo junto
ao ECOSOC
• Mais de 50 parceiros,
incluindo organizações
de câncer, corporações
e fundações
• Membro fundador da
NCD Alliance, McCabe
Center e ICCP
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UICC
Membros

Com mais de 1.000 membros em
mais de 160 países, a UICC reúne
a comunidade global na luta contra
o câncer.

Razões para se tornar um membro
Uma voz única para o
Movimento Global Contra
o Câncer

Conexão internacional

Aumente seu impacto

Através dos nossos eventos e
campanhas

Nós representamos suas prioridades
na arena internacional

Reforce as capacidades da sua
organização

•

•

•

Auxiliares de formação para bolsas
de estudo e workshops

•

Investimentos iniciais para programas
inovadores

•

Oportunidades de treinamento on-line
e presenciais.

•

•

•

Expanda sua rede de contatos e
compartilhe conhecimento no cenário
internacional do World Cancer
Congress
Conheça as pessoas mais influentes
na Cúpula Mundial de Líderes Contra
o Câncer
Seja um catalisador para a mudança
e participe da campanha do Dia
Mundial do Câncer "Nós podemos, eu
posso".

Forjar relações internacionais e
conectar sua organização com o
resto da comunidade dedicada a
doenças não transmissíveis.

•

•

•

Exigir que os governos honrem seus
compromissos, medindo o progresso
e reportando-os
Tente obter uma porcentagem maior
de recursos investidos no controle do
câncer
Trabalhar para alcançar a integração
efetiva do controle do câncer nos
sistemas de saúde existentes
Promover parcerias multi-setoriais
estratégicas.

Ajude os outros a expandir suas
capacidades
•

Troca de conhecimento e melhores
práticas em escala internacional

•

Aprendizagem entre pares

Visite uicc.org/membership para mais informações.

Alianças

Acelere a mudança

A promoção de parcerias inclusivas
representa a base de como a UICC
funciona e como ela gera um
impacto real

Por que ser parceiro da UICC?
• A UICC sabe como valorizar parcerias e se
esforça para construir relacionamentos
mutuamente benéficos
• O 'Programa dos Campeões' permite que as
organizações apoiem as prioridades da UICC

• Investir nas prioridades da UICC significa ser
uma ponta de lança na luta contra o câncer
• Uma marca internacional de confiança.

As áreas de trabalho prioritárias da UICC
Une a Comunidade
Fornecer plataformas e eventos que
reúnam toda a comunidade do
câncer para unir forças e alcançar
mudanças em escala global

Fortalecimento de capacidades
Desenvolvimento de ferramentas e
habilidades para que as
organizações possam melhorar no
futuro a maneira como trabalham
hoje
• Desenvolvimento de liderança
(diretores executivos, jovens
líderes)
• Capacitação de pares a nível
regional e global
• Educação e recursos online
• Bolsas de estudos para estágios,
projetos de melhoria, workshops
e mudanças e inovações.

Advocacy
Integrar o controle do câncer nas
agendas globais de saúde e
desenvolvimento • Promover o
"Tratamento para Todos", incluindo:
•

Dados para uso em saúde
pública, planejamento,
monitoramento e avaliação

•

Melhoria da detecção precoce
para um diagnóstico oportuno e
preciso

•

Qualidade e tratamento oportuno,
incluindo acesso a
medicamentos, cirurgia e
radioterapia

•

Gestão da doença em estágios
avançados com suporte e
cuidados paliativos.

Dia Mundial contra o Câncer ‘Nós podemos. Eu posso.’
• A campanha de 3 anos (2016 a 2018) aproxima o
mundo sob uma única bandeira e explora como cada
indivíduo pode ajudar a reduzir a carga global de
câncer
• Mais de 3.000 milhões de impressões em redes
sociais. A mídia internacional contribuiu com mais de
11.000 menções na imprensa de 135 países,
alcançando um público de 7.000 milhões de pessoas
• Mais de 900 eventos em 129 países foram refletidos no
Mapa de Impacto - tornou-se "a" plataforma para o
lançamento de iniciativas, anúncios e eventos
relevantes
• Governos de 20 países usaram este dia como uma
oportunidade para se juntar ao movimento e
contribuíram para agregar valor à luta contra o câncer.

• Grande fórum internacional sobre controle do câncer para
estabelecer contatos e compartilhar as mais recentes intervenções
bem sucedidas no campo da prevenção, diagnóstico e cuidados,
bem como no apoio e cuidados paliativos.
• Mais de 3.500 especialistas reconhecidos em controle do câncer,
líderes de opinião e políticos de mais de 140 países
• Mais de 140 sessões multidisciplinares cuidadosamente escolhidas
por sua natureza inovadora no campo da oncologia, e que
garantem reuniões e intercâmbios de alto interesse

"A UICC tem uma liderança forte e uma rede de
membros muito fortes. Dado o nosso interesse em
estabelecer relações com os membros da UICC, o
Congresso Mundial do Câncer é uma oportunidade
sem precedentes para conhecê-los e discutir
questões de interesse comum.”
Herb Riband, Vice-Presidente de Valores, Acesso
e Políticas, Amgen Europe

• Iniciativas para o reforço de capacidades, como master classes,
programas sobre doenças não transmissíveis e liderança, grandes
debates, o Pavilhão do Grupo de Pacientes, etc.

Vencedores do Prêmio de Excelência de
Associação 2017 pelo 'Melhor Uso de
Redes Sociais'

Visite:
worldcancercongress.org

Os principais responsáveis pela tomada de decisões
mundiais no controle do câncer, juntos
•

Exclusivo (somente por convite), reunião anual de alto nível dedicada à
promoção de políticas para o controle mundial do câncer - novembro de
2017, Cidade do México

•

Organizado em colaboração com os principais interlocutores, incluindo a
Agência Internacional de Energia Atômica, a Agência Internacional para
Pesquisa sobre o Câncer e as organizações membros da UICC.

Principais objetivos:

"Reunir os principais líderes em saúde e controle do
câncer em uma cúpula de dois dias no México
aumentará o perfil de nosso país e de toda a América
Latina e criará novas oportunidades de colaboração
entre grandes atores e tomadores de decisão de
múltiplas partes interessadas de todo o mundo. Eu
não vejo uma maneira melhor de manter o câncer na
agenda internacional para a saúde pública e de
apoiar os objetivos da Declaração Mundial do
Câncer.”
Abelardo Meneses, Diretor, INCan.

•

Sensibilizar os principais tomadores de decisão para garantir que o
câncer seja uma prioridade de saúde global

•

Proporcionar um fórum para troca de informações e idéias
inovadoras sobre como reverter a epidemia de câncer e garantir uma
resposta sustentável

•

Estabelecer mensagens convincentes e atraentes para apoiar o
movimento global contra o câncer

•

Criar uma força que mobilize os formuladores de políticas e aumente
a visibilidade do câncer na agenda internacional de saúde pública.

Ajudando as organizações de câncer a trabalhar, em um
futuro, ainda melhor do que fazem hoje
Desenvolvimento de
lideranças

Formação

Oficinas

Recursos

Programa de CEOs

Cursos

Para treinamento

Portal ICCP

Aprendendo entre pares como
enfrentar desafios estratégicos

Uma oportunidade única para
adquirir conhecimento
especializado e habilidades de
especialistas internacionais por
meio de treinamento on-line por
três meses. Os cursos culminam
com um workshop presencial de
um dia no World Cancer Congress

Estágios para o rápido
desenvolvimento de habilidades e
transferência de conhecimento
sobre todo o contínuo do câncer

Estabelecer planos contra o
câncer

Oportunidades de trabalho
Iniciativa líder, exclusiva e global no
âmbito do World Cancer Congress
Eventos regionais sob o lema
'Liderança em ação'
Academia de Liderança para Jovens
Líderes

Identificar e apoiar potenciais jovens
profissionais
Conjunto de oportunidades de
desenvolvimento profissional de
doze meses, incluindo um foco
regional
Entrada no programa com um
convite para participar da Cúpula
Mundial de Líderes contra o Câncer

eCampus
Plataforma piloto UICC para
treinamento on-line

Para projetos de melhoria
Fortalecimento das capacidades
das organizações de câncer em
projetos específicos
Para oficinas

Workshops relacionados aos
desafios de nossos membros
Para o desenvolvimento
organizacional
Ajude os líderes a inovar e
melhorar

Classificação UICC TNM TNM
Classification Manual Manual de
Oncologia Clínica, Atlas de
Estágios TNM
Revistas
Atlas do Câncer, Revista
Internacional de Câncer, Journal of
Global Oncology
Documentos de orientação
Advocacia, desenvolvimento de
alianças

Bolsas de Estudos da UICC
Ajudando a aliviar a escassez crítica de profissionais de
saúde qualificados na área de controle do câncer
• Educação fora das próprias fronteiras
• Mais de 50 anos e 6.000 estagiários
• 2x Prêmios Nobel
• Acadêmicos de mais de 100 países
"Ser um membro da UICC é uma excelente
oportunidade para melhorar as habilidades em
diferentes áreas de pesquisa sobre o câncer e
receber treinamento excepcional para se
tornar um líder no campo do controle do
câncer. É também uma forma valiosa de
promover o desenvolvimento profissional,
agregando valor ao trabalho da instituição de
origem e expandindo as redes profissionais.”
Christopher P. Wild, PhD, Diretor, IARC

• Revendo e melhorando o programa para adaptá-lo ainda
melhor às necessidades das organizações.Ayudando a
paliar la crítica escasez de profesionales de la salud
cualificados en el área de control del cáncer

Bolsas: Um exemplo de sucesso
Um exemplo de sucesso de trabalho em conjunto
Em parceria com a Pfizer, a UICC lançou as bolsas de
patrocínio Seeding Progress and Resources para a
Comunidade do Câncer (SPARC).

"Unir forças com a UICC através das bolsas
SPARC nos aproxima do objetivo de que
pacientes com câncer de mama metastático, em
todo o mundo, tenham acesso aos cuidados e
apoio de que precisam, independentemente de
sua localização ou condição socioeconômica.
Nossa aliança com a UICC reforça nosso
compromisso com projetos que têm um impacto
real na vida de mulheres que vivem com câncer
de mama metastático”
Liz Barrett, Presidente Global e Gerente Geral,
Pfizer Oncology.

• Objetivo: qualificar grupos de defesa e apoio para
pacientes, redes hospitalares e outras organizações de
câncer em todo o mundo para iniciar projetos que cubram
a falta de informação, apoio, conscientização e políticas
necessárias no campo do câncer de mama metastático.
• 20 bolsas SPARC em 18 países
• Um curso de mestrado sob medida e oportunidades de
apoio de pares.

Desenvolvimento de Lideranças: Programa de CEOs
Líderes mais fortes lideram organizações mais fortes
"A UICC foi pioneira no
desenvolvimento de um programa sob
medida para apoiar os CEOs de
organizações de câncer em suas
funções de liderança e para ajudá-los a
enfrentar os desafios atuais no
ambiente em mutação do controle do
câncer. Como CEO, foi uma
oportunidade incrível conhecer colegas,
trocar idéias e pontos de vista e ouvir
casos reais e boas práticas. Estou
muito grato pela oportunidade de
participar das sessões e conhecer
outros CEOs no campo do câncer.”
Maria Jocelyn Kara Alikpala,
CEO, Fundação ICanServe

Um programa sob medida para os CEOs das
organizações membros da UICC
•

Com o objetivo de melhorar as estratégias e modelos de
governança da comunidade de oncologia, a UICC oferece um
programa para fornecer aos CEOs oportunidades de networking,
aprender com seus colegas e ter acesso a iniciativas essenciais
de educação e treinamento.

Temas abordados recentemente
•

O que um CEO precisa para ser mais efetivo

•

Desenvolvimento de estratégias em um momento de incerteza

•

Estabelecer modelos de financiamento sustentáveis

•

Melhorar a governança para o sucesso: o que faz um excelente
comitê de direção

•

Liderar estratégias nacionais para a prevenção do câncer.

Recursos

O que é o Portal da International
Cancer Control Partnership (ICCP)?
• Um espaço on-line para
planejadores e formuladores de
políticas de câncer, organizado
pela UICC, com contribuição dos
parceiros da CIPC e da UICC
• Um portal que reúne todos os
recursos necessários para apoiar
os países na implementação, em
nível nacional, de compromissos
globais no campo do câncer
• Uma rede para oferecer um
intercâmbio de conhecimento de
última geração sobre a prevenção
do câncer.

Fortalecer a capacidade de cumprir os compromissos, em nível
nacional, de lutar contra o câncer

• Recursos para o Dia Mundial do Câncer
• Parceria Internacional de Controle do Câncer (ICCP)
• Classificação TNM de Tumores Malignos (TNM)
• Revista Internacional de Câncer (IJC)
• Revista Global de Oncologia
• Atlas do câncer
• Centro McCabe de
Direito e Câncer

A voz do movimento global contra o câncer
“Como uma única voz, a UICC
consegue se fazer ouvir de modo
que o câncer e as doenças não
transmissíveis sejam uma prioridade
para os governos, e garantir que eles
sejam abordados como parte de um
esforço global coordenado. Graças à
sua colaboração estratégica com a
OMS, a UICC está em uma posição
única para reunir as partes
interessadas, com diferentes
competências e funções,
comprometidas em integrar a luta
contra o câncer na agenda global de
saúde.”

Gary Reedy, CEO, American
Cancer Society

Representando internacionalmente as
prioridades da comunidade de câncer
•

Exigir que os governos sejam responsáveis pelos compromissos
globais, incluindo a resolução do câncer, as metas das DCNTs de
2025 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

•

Garantir maior investimento de capital no controle do câncer

•

Trabalhar para a integração efetiva do controle do câncer nos
sistemas de saúde existentes

•

Promover alianças estratégicas multissetoriais, redes e parcerias
entre os principais atores da comunidade de câncer e DCNTs

•

Fornecer plataformas para a troca de informações por meio do
ICCP, dos periódicos da UICC e da classificação padronizada da
TNM.

•

Representando internacionalmente las prioridades de la comunidad
del cáncer

A voz do movimento global contra o
câncer
Focado em alcançar quatro objetivos prioritários para a
mudança:
• Dados para uso em saúde pública, planejamento,
monitoramento e avaliação
• Melhoria da detecção precoce para um diagnóstico
oportuno e preciso
• Qualidade e tratamento oportuno, incluindo acesso a
medicamentos, cirurgia e radioterapia
• Gestão da doença em estágios avançados com suporte
e cuidados paliativos.
"A resolução do câncer de 2017 exige uma ação nacional urgente.
Investir agora em serviços oncológicos ajuda a preparar os
sistemas de saúde do futuro e permite que os governos tenham
maior impacto ao abordar o câncer prematuro e a mortalidade por
DCNT até 2025.”
Julie Torode, Diretora Geral Adjunta e Diretor de Advocacy e Redes, UICC

Cenário internacinal: agenda para as DCNTs

25% menos de muertes
prematuras por ENTs

30% de reducción en el
consumo excesivo de sal

0% de aumento en
diabates y obesidad

10% de reducción en el
consumo nocivo de alcohol

10% de reducción la tasa
de inactividad física

30% menos de consumo
de tabaco

25% menos de prevalencia
en presión arterial elevada

50% de cobertura en la
atención por problemas
cardiovasculares

80% de cobertura en el
acceso a medicinas
esenciales y tecnología

Um plano de ação global para as DNTs,
um compromisso global para alcançar:
• Uma redução de 25% nas mortes
prematuras, globalmente, até 2025
• 80% de acesso a medicamentos e
tecnologia essenciais.
O Apêndice 3 reúne mecanismos
eficientes para alcançar este objetivo,
após a revisão de 2017, inclui:
• Radioterapia para tratamento nas
fases I e II do câncer de colo de útero,
mama e colorretal
• Pacote de cuidados paliativos básicos.

O cenário internacional: Gerando uma agenda de impacto
Revisión de
avances a medio
plazo

Actualización de la Lista de
Medicinas Esenciales de la OMS
Adición de 16 nuevas terapias sistémicas contra el
cáncer

Compromisso global
Cumbre de la ONU de Alto Nivel
y adopción de la Declaración
Política sobre ENTs

Responsabilidade
global

Coordinación global
Grupo de trabajo de la ONU
para ENTs y Mecanismo de
Coordinación Global (MCG)

Adoptados los objetivos “25
para 25” en mortalidad por
ENTs

Pautas de
implementación

Cumbre de la ONU de Alto
Nivel sobre ENTs

Resolución de la AMS
sobre el cáncer

Nueva Agenda
para el Desarrollo
Objetivo de desarrollo
sostenible - Meta 3.4

2015

2016

2018

2017

2014

2011

2012
2012

2013
2013

Argumentos
Comisiones de Lancet en
radioterapia y cirugía

Acción global
Plan de acción global
2013-2020 de la OMS
para las ENTs

Seguimiento del
progreso global
Informe acerca de los
avances en la Declaración
Mundial sobre el Cáncer

Fechas clave en la
consecución de
objetivos
2025

Objetivo ‘25 para 25’

2030

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

O cenário internacional: Medicamentos Essenciais
Lista de Medicamentos Essenciais (LME) da OMS: uma metodologia clara e medicamentos
selecionados para ajudar os países a escolher como lidar com suas necessidades
prioritárias de saúde
Na revisão de 2015:
•
•
•

16 novas terapias sistêmicas contra
o câncer foram adicionadas
29 adultos e 10 canceres tratáveis
usando o LME
A UICC ajudou a desenvolver uma
estrutura para os governos nacionais
revisarem e desenvolverem as LMEs
em nível nacional

Promovendo ação nacional até 2025: Resolução contra o
câncer 2017
• A equipe de advocacy construiu o impulso criado pelo Relatório
sobre os avanços na Declaração Mundial do Câncer e nas
Comissões Lancet
• A resolução enfatiza a necessidade de uma abordagem
holística para o tratamento do câncer: "Os Estados Membros
devem intensificar seus esforços para fortalecer os sistemas
de saúde nos níveis nacional e local para garantir o
diagnóstico precoce e atendimento acessível, acessível e de
alta qualidade". para todos os pacientes com câncer "
• É uma ferramenta de advocacia crucial para responsabilizar os
governos e monitorar o progresso
• OMS publicará o Relatório Mundial sobre o Câncer em 2019
• A UICC trabalhará com seus membros para defender a
implementação nacional das medidas no Apêndice 3, na LME
e na Essential Technology List (LTE).

Promovendo ação nacional até 2025: O
Advocacy da UICC
Tratamento para todos
A UICC trabalhará com seus membros e parceiros para:
• Continuar a desenvolver juntos o argumento econômico
para investir em câncer
• Promover ações para a igualdade no acesso ao tratamento
no âmbito da iniciativa Tratamento para Todos, até setembro
de 2018, quando a Reunião de Alto Nível da ONU em Nova
York sobre DNTs será realizada
• Desenvolver ferramentas para os membros e parceiros da
UICC para defender o tratamento para todos a nível nacional
/ regional
• Mobilizar um exército de membros da UICC para construir
coalizões nacionais / regionais para Tratamento para Todos
• Promover a liderança clínica através de importantes mesas
redondas regionais e nacionais.Tratamiento para Todos

C/Can 2025: Cidades Desafio

Contra o Câncer
Cambiando el futuro del tratamiento
y la atención del cáncer en las
poblaciones urbanas de todo el
mundo mediante la acción colectiva

C / Can 2025: Cidades Desafio Contra o Câncer
Uma iniciativa verdadeiramente
multissetorial na qual todos os
principais parceiros nas cidades estão
envolvidos no desenho, planejamento e
implementação de tratamentos de
saúde, e que as cidades são
incentivadas e apoiadas para assumir o
protagonismo para melhorar a saúde
local e reduzir as desigualdades no
acesso ao tratamento de câncer de
qualidade.

Ministerio de
Salud
Alcaldía /
municipio /
departamento

Grupos de
pacientes

Instituto
Nacional de
Cáncer

Hospitales
/ Clínicas

C/Can
Registro de
cáncer

Mundo
académico

Miembros
locales de la
UICC

Constructoras
de hospitales
Sociedad civil

Nossas ‘Cidades’

Cidades de Aprendizagem

Assunção / Paraguai;
Cali / Colômbia;
Yangon / Myanmar
Kumasi / Gana;

Porto Alegre - candidata a cidade
desafio 2025
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